
Synergien – Et bevægelseshus hvor idrætskulturer mødes, og nye 

bevægelsesformer udvikles i samskabende, innovative processer. 

På Papirøen på Amager mødes forskellige madkulturer i et sammensurium af fristelser og 
smagsoplevelser (http://copenhagenstreetfood.dk/). I Spinderihallerne i Vejle spirer nye 
innovative virksomheder frem i tæt samspil med andre lignende virksomheder, ideer mødes og 
udfordrer hinanden, og i samskabende processer udvikles nye produkter og services 
(http://www.spinderihallerne.dk/. I Raw Gelände i Berlin mødes forskellige bevægelseskulturer i 
gamle fabrikshaller og udfordrer og stimulerer hinanden (https://www.facebook.com/pages/RAW-
Gel%C3%A4nde/266763380151318). 

I projektet ”Synergien i Svendborg” er det meningen, at forskellige bevægelseskulturer udfordrer 
og udforsker hinanden, og i samskabende processer udvikles nye bevægelseskulturer på tværs af 
discipliner og idrætsgrene indenfor for eksempel dans, parkour, fitness, wheels og tricking, 
gymnastik og lignende. 

Idrætten er under forvandling. Fra traditionelle og traditionsrige foreningsbaserede holdidrætter, 
hvor alle forpligtes på at mødes på ét hold i ét lokale med én træner om én specifik aktivitet, ser 
morgendagens bevægelsesaktiviteter anderledes ud. Holdforpligtelsen udfordres, man mødes i 
nye tværgående konstellationer og udvikler sammen nye typer af bevægelse i nye typer rum, som 
ikke er indrettet til en bestemt disciplin 

Vi ønsker at bygge et helt nyt bevægelseshus, som så vidt vi ved, aldrig er set før – et dynamisk, 
råt og fleksibelt hus, der kan udforske og udfordre eksisterende idrætskulturer. Det er et hus på ca 
60x40 meter, råt og fabrikslignende i sit udtryk men med fleksible, flytbare indvendige vægge, 
fleksibilitet i gulvet med kælder under hele huset og med mulighed for også at bygge i højden. 
Synergien i Svendborg er et hus, som smelter bevægelsestyper og –discipliner sammen i 
udviklingen af nye og anderledes bevægelseskvaliteter. Disse understøttes af fysiske rammer, som 
kan tilpasses forskellige bevægelseskvaliteter og rumme forskellige grupper, som ønsker at 
udvikle nye typer af bevægelser. 

Processen er allerede i gang. Projekt FaceOff kobler i SG huset den traditionelle gymnastik ind i 
nye streetkulturer og Youtube videoen fra projekt FaceOff er set af knap 25.000 personer 
(https://www.youtube.com/watch?v=_Bu5P2CgS20) 

Videoen fra 2014 er via FB set mere end 718.000 gange og fra 2015 næsten 82.000 gange. 

 

 

 

 

 



Disse processer ønsker vi at understøtte i SG i mødet mellem det kendte og foreningsbaserede 
med streetkulturens uforudsigelighed i et helt nyt setup, som kobler inde og ude aktiviteter, som 
kan tilpasses brugernes og de enkelte aktiviteters behov, og som ikke er prædestineret til en eller 
flere klassiske idræts- eller sportsdicsipliner. 

I Svendborg arrangeres allerede nu årligt også Sportsfestivalen, som samler forskellige discipliner, 
og deltagerne kan prøve hinandens discipliner. Svendborg har søgt om DGIs Landsstævne i 2021. 
Vi ønsker at tilrettelægge et landsstævne, som er tro mod traditionen, men som peger fremad og 
viser idrættens nye veje med respekt for traditionen. 

Synergien i Svendborg skal være stedet, som trækker idræt og bevægelse i nye retninger, som 
skaber plads og rum for det nye, det uforudsigelige. Men samtidig skal Synergien i Svendborg 
være det bevægelseseksperimentarium, som anviser nye veje for eksisterende Idrætshaller, som 
netop nu har åndenød, og som mangler at forny deres udtryk for at imødekomme den moderne 
idrætsaktive borgers behov for nye typer af idrætsaktiviteter. 

Synergien i Svendborg støttes af Rasmus Mortensens Fond, som støttede SG Huset med 18 mio 
og understøttes herudover af Svendborg Kommune. Herudover fik SG Huset stor støtte af Lokale- 
og Anlægsfonden. SG Huset har vundet 5 priser og vandt eksempelvis i 2014 Danskernes 
Idrætspris. SG ønsker nu igen at udfordre eksisterende idrætsbyggeri og skabe et 
bevægelseshus, som ikke før er set, som ikke understøtter én disciplin, men som understøtter 
samskabelse af nye idrætskulturer i samspil mellem den traditionelle idræt og nye og mere 
dynamiske idrætskulturer. 

Vi er på et meget tidligt stadie men ønsker at mødes med Lokale- Anlægsfonden for at drøfte 
muligheden for sammen at udvikle en helt ny type idrætsbyggeri til glæde for fremtidens aktive 
borger og til glæde for fremtidens idræt. 


